
 البر والصلة
 التوفيق بين ِبّر الوالدين ورضى الزوج

 
كيف أوفق بين ِبرِّ أمي ورضى زوجي؛ فأمي تريدني أن أزورها كل يوم، وفي  -:السؤال

يوميا، وأمي ال تقتنع بأي عذر، فهل تركي  ي ألميباذه اليرغب في  زوجي ؛ ألنذلك مشقة
يعدُّ ، فهل  -مع غضبها-حسب ظروفي  في األسبوع  وأزورها مرة أو مرتين، يوميا لزيارتها

 لها؟ اهذا عقوق
الوالدين واجب, وعند التعارض بين مطالب الوالدين ومطالب  ر  على كل حال ب  : الجواب

م على جميع الحقوق من قد  م  و ، ام على غيره مطلق  قد  م  على زوجته   الزوجحق ف ،الزوج بعد الزواج
مثل هذا يقال  الزوج فحق الزوج مقدم, و طلب الوالد أو الوالدة مع فإذا تعارض، حقوق المخلوقين

: أمرني أبي فنهتني -رحمه هللا تعالى-مام مالك ض حق الوالد مع الوالدة, وسئل اإلفيما إذا تعار 
  .تعص أمك أطع أباك وال :أمي؟ قال

, والشاف   وأنه ليس فيه جواب كاف   ،بعض الناس قد يتصور أن هذا الكالم حيدة عن الجواب
 ؟ كيف يطيع أباه وال يعصي أمه

إذا نهته أمه عن  لكن، ةشك أنه إذا أمره أبوه فطاعته واجب في األمور المتعارضة مثل هذا ال
ن كان الفحق األ شتغال بطاعة أبيه يفوت لها مصلحة، فإن كان االطاعة أبيه يفوت  م أعظم, وا 

ألنها تنهاه عن بره بأبيه وال طاعة لمخلوق ؛ نهيها له معصيةف، رر بطاعتهضلها مصلحة وال تت
لة أنسان يخرج من المس، وأن اإلشك أن هذه األمور تجب مراعاتها فال، في معصية الخالق

لكن  ،بأولى الناس بالبر األم ثم األفوق, إذا لم يمكن هناك مقاطع للحق، طرافجميع األ برضاء
مع  انتقلت الحقوق إليهف م واختيارهمزوجوها بطوعه، زوجها أعظم من حق والديها المرأة حق

 .تتعارض مع حقوق الزوج على أن ال ،وجود حقوق للوالدين
سلوب والطريقة وتسدد وتقارب بإرضاء والدتها باألعليها أن تسعى  ،ليست بعاقة السائله هنا 

 ر، وبالتفاهم يحصل الخير الكثيلترضى عنها ؛زيارة أمها أن تكثر منب تقنع زوجهالالمناسبة, 
(1). 
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